Poročilo medijskih objav
MARATONSKO PLAVANJE ZA VARNO HIŠO NOVA

05.10.2011
Objave v poročilu vsebujejo naslednja gesla:
VARNA HIŠA NOVA
ALEKSANDER KAMENIK
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KAZALO - zbirni list objav
MARATONSKO PLAVANJE ZA VARNO HIŠO NOVA
31.08.2011

www.e-revija.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Preplaval bo Piranski zaliv
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: VARNA HIŠA NOVA
31.08.2011

www.24ur.com

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Preplaval bo Piranski zaliv
Vsebina: Ustanovitelj varne hiše Nova v Mariboru bo v dobrodelne namene preplaval Piranski
zaliv. Njegov cilj je v 30 urah preplavati 90 kilometrov in to nepretrgoma. Plaval bo
za mir v družinah in nenasilje nad živalmi.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: VARNA HIŠA NOVA
03.09.2011

www.primorska.info

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Maratonsko plavanje za Varno hišo Nova
Vsebina: Mariborčan Aleksander Kamenik bo preplaval 90 kilometrsko pot ob slovenski Obali.

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA
05.09.2011

Radio HIT

Termin: 11:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Aleksander Kamenik se je danes podal na 90 kilometrov dolg plavalni maraton
Vsebina: Predsednik Združenja varnih hiš Aleksander Kamenik se je danes podal na 90
kilometrov dolg plavalni maraton s plemenitim ciljem.
Avtor: Jaka Vran
Rubrika, Oddaja: Novice

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK
05.09.2011

POP TV

Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Plavanje za varno hišo padlo v vodo
Vsebina: Kako lahko dobra ideja propade zaradi birokratskih zapletov je danes na svoji koži
izkusil Mariborčan Aleksander Kamenik. V podporo Združenju varnih hiš in boljšim
odnosom v družinah se je odločil preplavati 90 kilometrov ob slovenski obali.…
Avtor: Ana-Marija Krese
Rubrika, Oddaja: 24 ur

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA

Stran 1
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05.09.2011

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Maratonsko plavanje za varno hišo Nova
Vsebina: Ljubljana, 5. septembra (STA) - Predsednik Združenja varna hiša Nova Aleksander
Kamenik namerava danes brez postanka preplavati 90 kilometrsko pot ob slovenski
obali, od Sečovelj do Debelega rtiča in nazaj. S tem želi predstaviti in promovirati…
Avtor: ago/apo
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA
05.09.2011

www.primorske.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Izolska marina je ustavila maratonskega plavalca
Vsebina: Projekt Mariborčana Aleksandra Kamenika, ki se je namenil preplavati približno 90
kilometrsko pot ob slovenski obali - od Sečovelj do Debelega rtiča in nazaj - je danes
padel v vodo.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA
05.09.2011

www.primorska.info

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Plavanje je moral prekiniti
Vsebina: Aleksander Kamenik, ki si je zadal cilj, da preplava okoli 90 kilometrsko pot ob
slovenski obali - od Sečovelj do Debelega rtiča in nazaj, je moral svoje plavanje
začasno prekiniti
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA
05.09.2011

www.podpalmo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Maratonsko plavanje za varno hišo!
Vsebina: Danes se bo Mariborčan Aleksander Kamenik spoprijel s prav posebnim podvigom.
Zapriseženi športnik bo namreč brez postanka preplaval 90 kilometrsko pot ob
slovenski obali, od Sečovelj do Debelega rtiča in nazaj. Tega v zgodovini Slovenije…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA
05.09.2011

www.podpalmo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Maratonsko plavanje ustavila Luška kapetanija v Izoli
Vsebina: Aleksander Kamenik, ki si je zadal cilj, da preplava okoli 90 kilometrsko pot ob
slovenski obali - od Sečovelj do Debelega rtiča in nazaj, je moral svoje plavanje
začasno prekiniti. Aleksandra in ekipo je namreč v bližini Izole ustavila Luška…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA

Stran 2
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05.09.2011

www.24ur.com

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: FOTO in VIDEO: Bo Mariborčanu uspelo preplavati slovensko obalo?
Vsebina: Aleksander Kamenik kljub slabemu vremenu vztrajno premaguje 90 kilometrov dolgo
pot ob slovenski obali. Zapriseženi športnik namerava prvi brez postanka plavati od
Sečovelj do Debelega rtiča in nazaj.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK
05.09.2011

www.primorska.info

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Plavanje je moral prekiniti
Vsebina: Aleksander Kamenik, ki si je zadal cilj, da preplava okoli 90 kilometrsko pot ob
slovenski obali - od Sečovelj do Debelega rtiča in nazaj, je moral svoje plavanje
začasno prekiniti
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA
06.09.2011

Žurnal 24

Stran: 7

SLOVENIJA

Naslov: Po šestih urah je moral iz vode
Vsebina: Nasedel pri Izoli. Brez dovoljenja uprave za pomorstvo maratona ne more biti- gre
za varnostne ukrepe.
Avtor: Su. K.
Rubrika, Oddaja: Slovenija

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA
06.09.2011

www.zurnal24.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Po šestih urah je moral iz vode
Vsebina:

Avtor: Su. K.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA
07.09.2011

A Kanal

Termin: 00:18:00

SLOVENIJA

Naslov: Varna hiša za moške tudi v Sloveniji
Vsebina: Če velja, da so moški močnejši, tako fizično kot psihično in da pravi moški pomoči
res ne potrebuje, potem vse bolj kaže, da temu ni več tako. Od leta 2008 imamo
varno hišo za moške tudi v Sloveniji. In če menite, da se moški v varno hišo…
Avtor: Maja ðorñevič
Rubrika, Oddaja: Svet

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK

Stran 3
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07.09.2011

Stop

Stran: 78

SLOVENIJA

Naslov: IN OUT
Vsebina: poročilo o plusih in minusih tedna

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Stopove ocene

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA
07.09.2011

www.24ur.com

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Država bi morala poskrbeti tudi za zlorabljene moške
Vsebina: Za programe na področju preprečevanja nasilja je Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve letos namenilo dobra 2,2 milijona evrov. A to so sredstva le za
ženske in otroke, opozarja Aleksander Kamenik, ustanovitelj varne hiše za moške.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK
09.09.2011

www.obala.net

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Plavajmo vsi, Aleksander in mi
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:92000

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA
25.09.2011

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Napoved - Slovenija, 26. 9. (ponedeljek)
Vsebina: Ljubljana, 25. septembra (STA) - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne
dejavnosti Slovenije v ponedeljek, 26. septembra.
Avtor: tep/miv
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA
25.09.2011

www.primorska.info

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Aleksander bo znova plaval za Varno Hišo Nova
Vsebina: V ponedeljek, 26. septembra 2011, se bo na Maratonsko plavanje za Varno hišo
Nova znova podal Mariborčan Aleksander Kamenik.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA

Stran 4
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26.09.2011

www.radiohit.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Dobrodelno plavanje - drugič
Vsebina: Aleksander Kamenik je davi za Varno hišo Nova vnovič skočil v morje in se podal na
90-kilometrsko pot ob slovenski obali. Kot so sporočili, se počuti odlično in tudi dobro
napreduje. Naklonjena sta mu tudi lepo vreme in mirno morje.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA
26.09.2011

www.primorski.eu

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: V vodi 33 ur
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK
26.09.2011

www.primorske.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Mariborčan bo brez postanka preplaval slovensko obalo
Vsebina: Danes se je na maratonsko plavanje za varno hišo Nova podal Mariborčan
Aleksander Kamenik, ki namerava brez postanka preplavati približno 90-kilometrsko
pot od Sečovelj do Debelega rtiča in nazaj.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA
26.09.2011

www.24ur.com

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Mu bo tokrat le uspelo?
Vsebina: Aleksander Kamenik je zgodaj zjutraj skočil v slovensko morje in tako začel svoj
maratonski podvig. 90-kilometrsko pot ob naši obali je Mariborčan skušal preplavati
že v začetku meseca, a takrat ni imel dovoljenja za prečkanje izolske marine.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA
27.09.2011

TV Koper

Termin: 18:40:00

SLOVENIJA

Naslov: 42-letni Mariborčan dvakrat preplaval slovensko morje
Vsebina: Nekateri prisegajo na izvirnost, drugi na slavo spet tretji pa na dobiček. 42-letni
Mariborčan Aleksander Kamenik na nič od tega. Vsaj tako pravi. V naporni morski
podvig ga je pognala dobrodelnost. V enem dnevu je vrez počitka dvakrat preplaval…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Primorska kronika

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA

Stran 5
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27.09.2011

POP TV

Termin: 23:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Aleksander Kamenik uspešno preplaval Piranski zaliv
Vsebina: Mariborčan Aleksander Kamenik je po neuspešnem poskusu v začetku meseca zdaj
le uspešno preplaval Piranski zaliv.
Avtor: Iztok Presl
Rubrika, Oddaja: 24 UR Zvečer

Naklada:

Žanr:Dialogizirano…

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA
27.09.2011

Primorske novice

Stran: 8

SLOVENIJA

Naslov: Plavanje za žrtve nasilja
Vsebina: Žrtve nasilja lahko najdejo zatočišče in pomoč tudi v Združenju varnih hiš Nova

Avtor: NIVES KREBELJ
Rubrika, Oddaja: Primorska

Naklada:

Žanr:Poročilo

Gesla: VARNA HIŠA NOVA
27.09.2011

Primorske novice

Stran: 8

SLOVENIJA

Naslov: Maratonsko plavanje za pomoč združenju
Vsebina: Predsednik Združenja varnih hiš Nova Slovenije je Aleksander Kamenik.

Avtor: CM
Rubrika, Oddaja: Primorska

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA
27.09.2011

Primorski dnevnik

Stran: 2

SLOVENIJA

Naslov: Maratonsko plavanje ob slovenski obali
Vsebina: Včeraj se je na Maratonsko plavanje za Varno hišo Nova znova podal Mariborčan
Aleksander Kamenik, ki namerava brez postanka preplavati okoli 90 kilometrsko pot
ob slovenski obali, od Sečovelj do Debelega rtiča in nazaj.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Alpe - Jadran

Žanr:Vest

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA
27.09.2011

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Na Obali dve maratonski plavanji v dobrodelne namene
Vsebina: Sečovlje, 27. septembra (STA) - Terapevt tradicionalne kitajske tuina masaže Robert
Slapar je v nedeljo že preplaval 43 kilometrov slovenske obale, danes pa je na cilj
prispel tudi pobudnik in predsednik Združenja varnih hiš Nova Slovenije Aleksander…
Avtor: kkl/pse
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA

Stran 6
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27.09.2011

www.slovenskenovice.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Kamenik je prvi preplaval slovensko obalo v obe smeri
Vsebina:

Avtor: Avtor: M. U.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA
27.09.2011

www.primorski.eu

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: 93 km v 28 urah
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA
27.09.2011

www.primorske.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Za pomoč žrtvam nasilja
Vsebina: Ob manjši okrogli mizi na vhodu v pokriti del koprske tržnice je že nekaj mesecev
opaziti žensko, ki zbira prostovoljne prispevke. 'Za varno hišo,'piše na letakih. To
bode v oči mimoidoče, ki vedo, da se varne hiše, ki jih 'odpira' država, običajno ne…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: VARNA HIŠA NOVA
27.09.2011

www.primorske.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Kamenik je preplaval slovensko obalo
Vsebina: V ponedeljek, 27. septembra, se je na maratonsko plavanje za Varno hišo Nova
znova podal 42-letni Mariborčan Aleksander Kamenik. V drugem poskusu mu je le
uspelo, saj je brez postanka preplaval celotno slovensko obalo od Sečovelj do…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA
27.09.2011

www.dnevnik.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Foto: Kamenik premagal inšpektorje in preplaval 90 kilometrov slovenske obale
Vsebina: Seča - Prvi poskus Aleksandra Kamenika, da preplavi 90 kilometrsko pot ob slovenski
obali, se je ponesrečil zgolj zaradi formalnih organizacijskih zapletov. Ko nam je
Kamenik po na silo prekinjenem 8 urnem plavanju 5. septembra dejal, da so ga iz…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA

Stran 7

Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386 2 25 040 10,
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27.09.2011

www.24ur.com

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: FOTO: Kamenik plaval celo noč
Vsebina: Mariborčan Aleksander Kamenik, ki želi dvakrat preplavati celo slovensko obalo, kar
naj bi znašalo okoli 90 kilometrov, bo okoli poldneva prispel na cilj v Sečo.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK
28.09.2011

Dnevnik

Stran: 10

SLOVENIJA

Naslov: Preplaval 90 kilometrov slovenske obale
Vsebina: Seča - Prvi poskus Aleksandra Kamenika, da preplava 90-ldlometrsko pot ob
slovenski obali, se je ponesrečil zgolj zaradi formalnih organizacijskih zapletov. Ko
nam je Kamenikpo na silo prekinjenem 8-urnem plavanju 5. septembra dejal, da so…
Avtor: Vojko Rotar
Rubrika, Oddaja: Slovenija

Žanr:Poročilo

Naklada:54900

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA
28.09.2011

Primorske novice

Stran: 8

SLOVENIJA

Naslov: Slovensko morje preplaval v 28 urah
Vsebina: "Ponovno bom plaval čez osem let, to je namreč zahteven podvig," so bile včeraj
opoldne prve besede Aleksandra Kamenika, predsednika Združenja varnih hiš Nova
Slovenije, ki je v 28 urah preplaval vso slovensko obalo, od rta Ribič v Seči do…
Avtor: CM
Rubrika, Oddaja: Primorska

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: ALEKSANDER KAMENIK, VARNA HIŠA NOVA

Stran 8

Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386 2 25 040 10,
fax: +386 2 25 040 18, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org, www.m1g.info

www.e-revija.si
Naslov: Preplaval bo Piranski zaliv
Datum: 31.08.2011

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.erevija.com/novica/3068749/Preplaval-bo-Piranski-zaliv

Ustanovitelj varne hiše Nova v Mariboru bo v dobrodelne namene preplaval Piranski zaliv.
Njegov cilj je v 30 urah preplavati 90 kilometrov in to nepretrgoma. Plaval bo za mir v
družinah in nenasilje nad živalmi.

Stran 9

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

www.24ur.com
Naslov: Preplaval bo Piranski zaliv
Datum: 31.08.2011

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://24ur.com/ekskluziv/zanimivosti/preplaval-bo-piranski-zaliv.html

Ustanovitelj varne hiše Nova v Mariboru bo v dobrodelne namene preplaval Piranski zaliv.
Njegov cilj je v 30 urah preplavati 90 kilometrov in to nepretrgoma. Plaval bo za mir v
družinah in nenasilje nad živalmi. Ustanovitelj varne hiše Nova v Mariboru bo v dobrodelne
namene preplaval Piranski zaliv. Njegov cilj je v 30 urah preplavati 90 kilometrov in to
nepretrgoma. Plaval bo za mir v družinah in nenasilje nad živalmi.

Stran 10

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
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www.primorska.info
Naslov: Maratonsko plavanje za Varno hišo Nova
Datum: 03.09.2011

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.primorska.info/novice/14080/maratonsko_plavanje_za_varno_hiso_nova

Mariborčan Aleksander Kamenik bo preplaval 90 kilometrsko pot ob slovenski Obali. S
posebnim podvigom se bo v ponedeljek, 5. septembra 2011, spoprijel Mariborčan
Aleksander Kamenik, ki bo brez postanka preplaval 90 kilometrsko pot ob slovenski Obali,
od Sečovelj do Debelega rtiča in nazaj. Namen projekta 'Maratonsko plavanje za Varno
hišo Nova' je predstavitev in promocija Združenja varnih hiš 'Nova' Slovenije. Gre za
neprofitno društvo, ki deluje na osmih lokacijah, namen društva pa je nuditi pomoč in oporo
ženskam, moškim in otrokom, ki so žrtve družinskega in kakršnegakoli drugega nasilja.
Aleksander bo svoj podvig začel v ponedeljek, 5. septembra 2011, ob 6. uri zjutraj pri
gostilni Ribič v Sečovljah. Plaval bo vse do Debelega rtiča in še približno 100 metrov preko
slovensko-italijanske meje, se nato obrnil ter se po isti poti vračal nazaj proti Sečovljam.
Plaval bo približno 20 metrov oddaljen od obale, ves čas pa ga bo spremljal čoln z ekipo, ki
ga bo oskrbovala s tekočino in hrano. Na cilju v Sečovljah ga lahko tako pričakujemo v
torek, 6. septembra 2011, predvidoma okoli 15. ure. Varna hiša Nova, Aleksander
Kamenik, maratonsko plavanje
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Radio HIT
Naslov: Aleksander Kamenik se je danes podal na 90 kilometrov dolg
Datum: 05.09.2011

Stran, Termin: 11:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Jaka Vran

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 0,78
Rubrika, Oddaja: Novice

NINA TRAMPUŠ: Predsednik Združenja varnih hiš Aleksander Kamenik se je danes podal
na 90 kilometrov dolg plavalni maraton s plemenitim ciljem. Več o tem Jaka Vran.
JAKA VRAN: Cilj plavanja od Sečovelj, do Debelega rtiča in nazaj namreč ni podiranje
kakšnih rekordov, ampak predstavitev in promocija Združenja. Varna hiša je neprofitno
društvo, ki na območju Slovenije deluje na osmih lokacijah, namen društva pa je nuditi
pomoč in oporo ženskam, moškim in otrokom, ki so žrtve družinskega in kakršnega koli
drugega nasilja. Aleksander je plavati začel ob šesti uri zjutraj pri gostilni Ribič v Sečovljah,
plaval bo vse do Debelega rtiča in še približno 100 metrov preko slovensko-italijanske
meje, se nato obrnil in se nato po isti poti vračal nazaj proti Sečovljam. Predvidoma bo
plaval med 30 in 33 ur, ta podvig sicer zaenkrat ni uspel še nikomur.
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POP TV
Naslov: Plavanje za varno hišo padlo v vodo
Datum: 05.09.2011

Stran, Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Ana-Marija Krese

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 1,67
Rubrika, Oddaja: 24 ur

EDI PUCER: Kako lahko dobra ideja propade zaradi birokratskih zapletov je danes na svoji
koži izkusil Mariborčan Aleksander Kamenik.
DARJA ZGONC: V podporo Združenju varnih hiš in boljšim odnosom v družinah se je
odločil preplavati 90 kilometrov ob slovenski obali. Maratonski podvig je začel ob šestih
zjutraj, po dobrih šestih urah neprekinjenega plavanja pa ga je blizu Izole ustavila policija in
mu, ker ni imel ustreznega dovoljenja, prepovedala plavanje.
ANA-MARIJA KRESE: Niti sonce še ni vzšlo, ko se je Aleksander Kamenik v Seči že
pripravljal, da za dobrih 30 ur trdna tla zamenja za vodno gladino.
ALEKSANDER KAMENIK (pobudnik ideje Plavanje za Varno hišo Nova): Namen plavanja
je plavanje za mir v družinah. Namreč sem jaz predsednik Varne hiše Nova, zasebne varne
hiše in vem kaj se dogaja po družinah oziroma v zakonih, ki se več ne poklapajo tako kot bi
se morali.
ALEKSANDER KOKOT (kapitan spremljevalnega čolna): Mi ga spremljamo vse od tod do
italijanske meje in nazaj.
ANA-MARIJA KRESE: 90 kilometrov je nameraval preplavati le ob pomoči izotoničnih pijač
in kraškega špeha.
ALEKSANDER KAMENIK (pobudnik ideje Plavanje za Varno hišo Nova): Vsako urco bom
en košček tega špeheca vzel, ga malo cuzim, da imaš tudi, si grlo splahneš, ker grlo je od
slane vode, olja, dizla nafte, čutiš po par urah že kar konkretno v grlu.
ANA-MARIJA KRESE: Po šestih urah nepretrganega plavanja pa so se mu na pot postavili
policisti na čolnu. Nek anonimnež je namreč ekipo prijavil, da nima posebnega dovoljenja
za prečkanje koprske luke.
ALEKSANDER KAMENIK (pobudnik ideje Plavanje za Varno hišo Nova): Tega nisem
vedel. Meni to noben do zdaj ni povedal, pa sem se z vsemi živimi pogovarjal.
ANA-MARIJA KRESE: Kamenik, ki je moral predhodno zaključiti dobrodelni maraton pa ne
bo vrgel puške v koruzo. Takoj, ko pridobi tudi te papirje se bo zopet pognal v vodo. Upa,
da že prihodnji ponedeljek.
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www.sta.si
Naslov: Maratonsko plavanje za varno hišo Nova
Datum: 05.09.2011

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: ago/apo

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1671408

Ljubljana, 5. septembra (STA) - Predsednik Združenja varna hiša Nova Aleksander
Kamenik namerava danes brez postanka preplavati 90 kilometrsko pot ob slovenski obali,
od Sečovelj do Debelega rtiča in nazaj. S tem želi predstaviti in promovirati združenje, so
zapisali v združenju. Varna hiša Nova je neprofitno društvo, ki na območju Slovenije deluje
na osmih lokacijah, namen društva pa je nuditi pomoč in oporo ženskam, moškim in
otrokom, ki so žrtve družinskega in kakršnegakoli drugega nasilja, navajajo v
združenju.Kamenik je v vodo skočil danes ob 6. uri zjutraj v Sečovljah. Plaval bo vse do
Debelega rtiča in še približno 100 metrov preko slovensko-italijanske meje, se nato obrnil
ter se po isti poti vračal nazaj proti Sečovljam. Plaval bo približno 20 metrov oddaljen od
obale, ves čas pa ga bo spremljal čoln z ekipo, ki ga bo oskrbovala s tekočino in hrano.Na
cilju v Sečovljah ga lahko tako pričakujemo v torek predvidoma okoli 15. ure. Na cilju bo v
torek tudi novinarska konferenca, so še zapisali v združenju.
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www.primorske.si
Naslov: Izolska marina je ustavila maratonskega plavalca
Datum: 05.09.2011

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.primorske.si/Primorska/Istra/Izolska-marina-je-ustavila-maratonskega-plavalca.aspx

Projekt Mariborčana Aleksandra Kamenika, ki se je namenil preplavati približno 90
kilometrsko pot ob slovenski obali - od Sečovelj do Debelega rtiča in nazaj - je danes padel
v vodo. IZOLA> V bližini Izole ga je ustavila luška kapitanija in ugotovila, da plavalec nima
posebnega dovoljenja za prečkanje izolske marine.Aleksander Kamenik, ki je sicer
predsednik Združenja varnih hiš Nova in plava v okviru projekta Maratonsko plavanje za
Varno hišo Nova, s čimer želi predstaviti in promovirati združenje, je do prisilnega postanka
na kopnem plaval že šest ur in pol, za seboj pa je imel dobro četrtino poti, je sporočila
njegova tiskovna predstavnica Katja Boh. Za Primorske novice je še pojasnila, da Kamenik
prepreke ni pričakoval, saj je enako pot brez dovoljenja za prečkanje marine preplaval že
lani, dovoljenje pa namerava čim prej pridobiti. Bohova je še povedala, da se bo Kamenik
na dolgo plavalno pot ponovno podal že zelo kmalu, saj je v odlični formi, pa tudi voda ima
še vedno ugodno temperaturo.NR
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www.primorska.info
Naslov: Plavanje je moral prekiniti
Datum: 05.09.2011

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.primorska.info/novice/14095/plavanje_je_moral_prekiniti

Aleksander Kamenik, ki si je zadal cilj, da preplava okoli 90 kilometrsko pot ob slovenski
obali - od Sečovelj do Debelega rtiča in nazaj, je moral svoje plavanje začasno prekiniti
Aleksandra in ekipo je v bližini Izole ustavila Luška kapitanija Izola, saj ni imel posebnega
dovoljenja za prečkanje izolske marine. Do takrat je brez postanka plaval 6 ur in pol, za
seboj pa je imel že dobro četrtino poti, so sporočili organizatorji. Kljub težavam bo
Aleksander vztrajal in bo s projektom nadaljeval, ko bodo za to izpolnjeni vsi pogoji.
Predvideva, da že čez teden ali dva, saj je trenutno v odlični formi. Namen projekta
'Maratonsko plavanje za Varno hišo Nova' je predstavitev in promocija Združenja varnih hiš
'Nova' Slovenije. Gre za neprofitno društvo, ki deluje na osmih lokacijah, namen društva pa
je nuditi pomoč in oporo ženskam, moškim in otrokom, ki so žrtve družinskega in
kakršnegakoli drugega nasilja.

Galerija slik
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www.podpalmo.si
Naslov: Maratonsko plavanje za varno hišo!
Datum: 05.09.2011

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://feedproxy.google.com/~r/Podpalmosi-Novice/~3/q8m0S-nQdf4/index.php

Danes se bo Mariborčan Aleksander Kamenik spoprijel s prav posebnim podvigom.
Zapriseženi športnik bo namreč brez postanka preplaval 90 kilometrsko pot ob slovenski
obali, od Sečovelj do Debelega rtiča in nazaj. Tega v zgodovini Slovenije ni uspelo še
nikomur. Danes se bo Mariborčan Aleksander Kamenik spoprijel s prav posebnim
podvigom. Zapriseženi športnik bo namreč brez postanka preplaval 90 kilometrsko pot ob
slovenski obali, od Sečovelj do Debelega rtiča in nazaj. Tega v zgodovini Slovenije ni
uspelo še nikomur. Namen projekta "Maratonsko plavanje za Varno hišo Nova" pa ni
podiranje rekordov, temveč predstavitev in promocija Združenja varnih hiš "Nova"
Slovenije, katerega predsednik je Aleksander. Varna hiša Nova je neprofitno društvo, ki na
območju Slovenije deluje na osmih lokacijah, namen društva pa je nuditi pomoč in oporo
ženskam, moškim in otrokom, ki so žrtve družinskega in kakršnegakoli drugega nasilja.
Aleksander je danes začel svoj podvig. V vodo je skočil ob 6. uri zjutraj pri gostilni Ribič v
Sečovljah. Plaval bo vse do Debelega rtiča in še približno 100 metrov preko slovenskoitalijanske meje, se nato obrnil ter se po isti poti vračal nazaj proti Sečovljam. Plaval bo
približno 20 metrov oddaljen od obale, ves čas pa ga bo spremljal čoln z ekipo, ki ga bo
oskrbovala s tekočino in hrano. Čeprav je Aleksander lansko poletje že plaval vse od Seče
pa do Kopra in je relacijo preplaval v 9 urah in 58 minutah, pa bo tokratni podvig pravi izziv
tudi zanj. Sedaj ga namreč čaka približno 90 kilometrov plavanja, v vodi pa bo brez
postanka od 30 do 33 ur, seveda odvisno od pogojev. Na cilju v Sečovljah ga pričakujejo v
torek, 6. septembra 2011, predvidoma okoli 15. ure. Priponke: Maratonsko plavanje za
Varno his??o Nova.pdf (39 KB)
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www.podpalmo.si
Naslov: Maratonsko plavanje ustavila Luška kapetanija v Izoli
Datum: 05.09.2011

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://feedproxy.google.com/~r/Podpalmosi-Novice/~3/b7gFFx7JyTU/index.php

Aleksander Kamenik, ki si je zadal cilj, da preplava okoli 90 kilometrsko pot ob slovenski
obali - od Sečovelj do Debelega rtiča in nazaj, je moral svoje plavanje začasno prekiniti.
Aleksandra in ekipo je namreč v bližini Izole ustavila Luška kapitanija Izola, saj žal ni imel
posebnega dovoljenja za prečkanje izolske marine. Aleksander Kamenik, ki si je zadal cilj,
da preplava okoli 90 kilometrsko pot ob slovenski obali - od Sečovelj do Debelega rtiča in
nazaj, je moral svoje plavanje začasno prekiniti. Aleksandra in ekipo je namreč v bližini
Izole ustavila Luška kapitanija Izola, saj žal ni imel posebnega dovoljenja za prečkanje
izolske marine. Do takrat je brez postanka plaval 6 ur in pol, za seboj pa je imel že dobro
četrtino poti (prilagamo nekaj fotografij). Vendar bo Aleksander vztrajal in bo s projektom ?
Maratonsko plavanje za Varno hišo Nova? nadaljeval, ko bodo za to izpolnjeni vsi pogoji.
Predvideva, da že čez teden ali dva, saj je trenutno v odlični formi. O novem terminu
njegovega podviga vas bomo seveda pravočasno obvestili. Galerija slik
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www.24ur.com
Naslov: FOTO in VIDEO: Bo Mariborčanu uspelo preplavati slovensko
Datum: 05.09.2011

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://24ur.com/novice/slovenija/foto-in-video-bo-mariborcanu-uspelo-preplavati-slovensko-obalo.html

Aleksander Kamenik kljub slabemu vremenu vztrajno premaguje 90 kilometrov dolgo pot ob
slovenski obali. Zapriseženi športnik namerava prvi brez postanka plavati od Sečovelj do
Debelega rtiča in nazaj. Aleksander Kamenik kljub slabemu vremenu vztrajno premaguje
90 kilometrov dolgo pot ob slovenski obali. Zapriseženi športnik namerava prvi brez
postanka plavati od Sečovelj do Debelega rtiča in nazaj.
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www.primorska.info
Naslov: Plavanje je moral prekiniti
Datum: 05.09.2011

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:

Avtor: /

Rubrika, Oddaja:

http://primorska.info/novice/14095/plavanje_je_moral_prekiniti

Aleksander Kamenik, ki si je zadal cilj, da preplava okoli 90 kilometrsko pot ob slovenski
obali - od Sečovelj do Debelega rtiča in nazaj, je moral svoje plavanje začasno prekiniti
Aleksandra in ekipo je v bližini Izole ustavila Luška kapitanija Izola, saj ni imel posebnega
dovoljenja za prečkanje izolske marine. Do takrat je brez postanka plaval 6 ur in pol, za
seboj pa je imel že dobro četrtino poti, so sporočili organizatorji. Kljub težavam bo
Aleksander vztrajal in bo s projektom nadaljeval, ko bodo za to izpolnjeni vsi pogoji.
Predvideva, da že čez teden ali dva, saj je trenutno v odlični formi. Namen projekta
'Maratonsko plavanje za Varno hišo Nova' je predstavitev in promocija Združenja varnih hiš
'Nova' Slovenije. Gre za neprofitno društvo, ki deluje na osmih lokacijah, namen društva pa
je nuditi pomoč in oporo ženskam, moškim in otrokom, ki so žrtve družinskega in
kakršnegakoli drugega nasilja.

Galerija slik
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Žurnal 24
Naslov: Po šestih urah je moral iz vode
Datum: 06.09.2011

Stran, Termin: 7

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Su. K.

Stran 21

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 118.79
Rubrika, Oddaja: Slovenija
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www.zurnal24.si
Naslov: Po šestih urah je moral iz vode
Datum: 06.09.2011

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Su. K.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.zurnal24.si/po-sestih-urah-je-moral-iz-vode-clanek-134277

Nasedel pri Izoli. Brez dovoljenja uprave za pomorstvo maratona ne more biti - gre za
varnostne ukrepe. Maraton. Kar 90 kilometrov plavanja ob slovenski obali je načrtoval
Mariborčan Aleksander Kamenik, ko je včeraj ob 6. uri zaplaval pri Seči. Načrtoval je 33 ur
plavanja - do Debelega rtiča in nazaj -, a se je po četrtini poti zalomilo. 'Ker ni imel
dovoljenja za prečkanje območja izolske marine, je moral maraton prekiniti,' je povedala
Katja Boh iz Mediaspeeda.'Uprava za pomorstvo je odgovorna za varnost plovbe in tudi za
takšen maraton je treba pridobiti dovoljenje oziroma moramo pripraviti varnostne ukrepe.
Če nekdo plava ob obali, morebiti še gre, kjer pa je kopanje prepovedano - na primer na
območju vhoda v marino, okoli izolske ladjedelnice ali pa v bližini vhoda v Luko -, to ne gre,'
pojasnjuje Davorin Fantulin z uprave za pomorstvo.Mariborčan bo maraton, s katerim je
želel promovirati Združenje varnih hiš Nova Slovenije, poskušal izpeljati v dveh tednih,
dokler je morje toplo. Društvo deluje na osmih lokacijah, ponuja pa pomoč in oporo
ženskam, moškim in otrokom, žrtvam družinskega in drugega nasilja.
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A Kanal
Naslov: Varna hiša za moške tudi v Sloveniji
Datum: 07.09.2011

Stran, Termin: 00:18:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Maja ðorñevič

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 3.05
Rubrika, Oddaja: Svet

NUŠA LESAR: Če velja, da so moški močnejši, tako fizično kot psihično in da pravi moški
pomoči res ne potrebuje, potem vse bolj kaže, da temu ni več tako. Od leta 2008 imamo
varno hišo za moške tudi v Sloveniji. In če menite, da se moški v varno hišo zatečejo zgolj
potem, ko se nanje spravi drug moški, se še kako motite. Nasilje nad očeti, dedki ali zgolj
partnerji je vse bolj v domeni žensk in prepogosto otrok. V to štejemo tudi verbalno nasilje,
a dejstvo je, da je vsako nasilje človeka nad sočlovekom zgražanja vredno. Za programe
na področju preprečevanja nasilja je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve letos
namenili dobra 2 milijona 200 tisoč evrov. A v temu denarju se ne najde sredstva za pomoč
moških zatočišč pač pa le za ženske in otroke, opozarja Aleksander Kamenik, upravitelj in
ustanovitelj Varne hiše za moške. Kot poudarja Kamenik bi ta predsodek, da moški nikoli
ne potrebujejo pomoči morali prestopiti in resnici končno pogledati v oči.
MAJA ĐORĐEVIČ: To je skromna, a čista in predvsem varna soba v katero se je zateklo že
veliko moških. Aleksander Kamenik se je z moškimi v stiski prvič srečal, ko je javnost
seznanjal,da odpira Varno hišo za ženske.
ALEKSANDER KAMENIK (upravitelj Združenja varnih vil): In so klicali tudi moški. Najprej
sem mislil, da se šalijo.
MAJA ĐORĐEVIČ: Nasilje ženske nad moškim se zdi skoraj nemogoče zato, ker jih
gledamo predvsem iz telesnega stališča, pojasnjuje psihiater Slavko Ziherl.
SLAVKO ZIHERL ( predstojnik Katedre za psihiatrijo): Iz vseh teh, bi rekel naravnih
stereotipov se vleče ta stereotip 'moški je močnejši'.
MAJA ĐORĐEVIČ: In dodaja, da enako kot je moški lahko čustveno neuravnovešen, je
lahko takšna tudi ženska.
SLAVKO ZIHERL ( predstojnik Katedre za psihiatrijo): Lahko zaradi minimalnih razlogov,
recimo nestrinjanja z njenim mnenjem ali nasprotovanja njenemu ravnanju izgubi živce.
MAJA ĐORĐEVIČ: Drago, kot smo ga poimenovali mi, se je v Varno hišo za moške prvič
zatekel lani oktobra.
ANONIMNEŽ 'DRAGO' (uporabnik Varne hiše za moške): Nemogoča razmerja, nekakšna
oblika psihične torture.
MAJA ĐORĐEVIČ: Če bi ti prostori Varne hiše lahko govorili bi povedali zgodbe, ki jih nam
zaupa Kamenik.
ALEKSANDER KAMENIK (upravitelj Združenja varnih vil): Pravi 'tepe me, jaz pa ne bom
nazaj udaril'.
MAJA ĐORĐEVIČ: Nekateri moški so se zatekli celo na cesto in bili na robu samomora.
ALEKSANDER KAMENIK (upravitelj Združenja varnih vil): 'Jaz nimam kam. Spal sem v
avtu en teden.'
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MAJA ĐORĐEVIČ: Približno 170 moških je tukaj našlo svoj mir in prvo pomoč. A najtežji
korak je priznati, da potrebuješ pomoč. Zato je kriva tudi vzgoja, pojasnjuje Slavko Ziherl.
SLAVKO ZIHERL ( predstojnik Katedre za psihiatrijo): Moški je tisti, ki se obvlada. Ne samo
sebe, obvlada tudi druge. To se pravi moški je tisti, ki rešuje probleme v družini.
MAJA ĐORĐEVIČ: Moški, ki živi v takih stereotipih se ne more zaupati niti prijatelju,
poudarja Ziherl.
SLAVKO ZIHERL ( predstojnik Katedre za psihiatrijo): Kako bi tak moški izpadel v očeh
prijateljev, ki enako mislijo.
MAJA ĐORĐEVIČ: Drago je tako začel škoditi celo samemu sebi.
ANONIMNEŽ 'DRAGO' (uporabnik Varne hiše za moške): Jaz sem bolj obračal navznoter
to agresivnost. Ona je bolj prodorna od mene.
MAJA ĐORĐEVIČ: A povedati na glas je za večino nemogoče. Bojijo se posmeha in
degradacije v javnosti. Aleksander Kamenik pa vztraja.
ALEKSANDER KAMENIK (upravitelj Združenja varnih vil): Naj kar pokliče. 24 ur dvigujemo
telefon.
MAJA ĐORĐEVIČ: Pravica vsakega posameznika je dostojanstvo. V teh prostorih vam
bodo pomagali, da se boste tega zavedali in tako tudi živeli.
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Stop
Naslov: IN OUT
Datum: 07.09.2011

Stran, Termin: 78

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /
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Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 110.81
Rubrika, Oddaja: Stopove ocene
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www.24ur.com
Naslov: Država bi morala poskrbeti tudi za zlorabljene moške
Datum: 07.09.2011

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://24ur.com/novice/slovenija/drzava-bi-morala-poskrbeti-tudi-za-zlorabljene-moske.html

Za programe na področju preprečevanja nasilja je Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve letos namenilo dobra 2,2 milijona evrov. A to so sredstva le za ženske in otroke,
opozarja Aleksander Kamenik, ustanovitelj varne hiše za moške. Za programe na področju
preprečevanja nasilja je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve letos namenilo
dobra 2,2 milijona evrov. A to so sredstva le za ženske in otroke, opozarja Aleksander
Kamenik, ustanovitelj varne hiše za moške.
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www.obala.net
Naslov: Plavajmo vsi, Aleksander in mi
Datum: 09.09.2011

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada: 92000

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.obala.net/obala/plavajmo-54767/clanek

V okviru projekta Dnevi slovenskega plavanja Plavalne zveze Slovenije jutri Plavalni klub
Kper organizira 27. mini plavalni maraton, ki bo potekal na progi dolžine 1100 metrov, od
koprskega kopališča do Žusterne. Na bazenu v Žusterni pa bodo ves dan potekale
spremljevalne dejavnosti. V ponedeljek se je na svoj maraton od Sečovelj do Debelega
rtiča in nazaj sicer že podal Aleksander Kamenik, ki se je plavanju posvetil v reklamne
namene kot promocijo Združenja varnih hiš Nova Slovenije, vendar pa je moral svoj podvig
na povelje Luške kapitanije Izola prekiniti, saj ni imel dovoljenja za prečkanje izolske
marine. Mini plavalni maraton Zato pa imate vsi tisti željni plavanja boljšo priložnost jutri, na
plavalnem maratonu iz kopališča Koper do kopališča Žusterna. Start bo ob 10ih, prijave
bodo zbirali od 8:30 dalje, vsak udeleženec pa bo dobil čaj in kosilo. Rekord proge pri
moških za enkrat drži Juš Veličkovič iz PD Zvezda Kranj, ki je traso preplaval v 12 minutah
in 32 sekundah, med žensko konkurenco pa Maja Cesar iz PK Žito Gorenka Radovljica.
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www.sta.si
Naslov: Napoved - Slovenija, 26. 9. (ponedeljek)
Datum: 25.09.2011

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: tep/miv

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1677890

Ljubljana, 25. septembra (STA) - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti
Slovenije v ponedeljek, 26. septembra. POLITIKALJUBLJANA - Predsednik republike
Danilo Türk bo opravil pogovore z vodji poslanskih skupin in predsedniki parlamentarnih
strank DZ o notranjepolitičnih razmerah v Sloveniji po neizglasovani zaupnici vladi Boruta
Pahorja.LJUBLJANA - Delovni posvet vlade v zvezi z opravljanjem tekočih poslov
predsednika vlade in ministrov.11.00 seja komisije DS za kulturo, znanost, šolstvo in šport,
na kateri bodo obravnavali novelo zakona o osnovni šoli ter predlog zakona o vrednotenju
in priznavanju izobraževanja; DZ, soba 209, Šubičeva 4, LJUBLJANA11.00 novinarska
konferenca namestnika vodje poslanske skupine SD Sama Bevka, na kateri bo govoril o
aktualnih projektih na področju prometa, prometne infrastrukture, kmetijstva in kulture na
Cerkljanskem in Idrijskem; prostori poslanske pisarne, Študentovska 2, IDRIJA11.00
novinarska konferenca, na kateri bo poslanec SD Janko Veber predstavil posledice
izglasovane nezaupnice vlade za razvojne projekte na Kočevskem; poslanska pisarna SD,
Ljubljanska cesta 7, KOČEVJE15.30 seja mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (MOL),
na kateri bodo med drugim predstavili poročilo o izvrševanju proračuna MOL za leto 2011,
obravnavali pa bodo tudi dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana; MOL, velika sejna dvorana,
Mestni trg 1, LJUBLJANA ; MOL, velika sejna dvorana, Mestni trg 1, LJUBLJANA ()16.00
seja mestnega sveta Mestne občine Maribor (MOM), na kateri se bodo med drugim
seznanili s poročilom o izvrševanju proračuna ter odločali o dobitniku priznanja častni
občan mesta Maribor; MOM, dvorana generala Rudolfa Maistra, Ulica heroja Staneta 1,
MARIBOR17.00 srečanje predsednika stranke Zares - nova politika Gregorja Golobiča s
člani ter simpatizerji stranke, ki se ga bosta udeležila tudi strankin sekretar Bogdan Biščak
in nekdanja ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs, na njem pa bodo govorili o
aktualnih političnih razmerah; Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24, SLOVENJ
GRADECGOSPODARSTVO11.00 predstavitev Raziskave energetske učinkovitosti
Slovenije - REUS 2011 v organizaciji Energetske zbornice Slovenije ter agencije Informa
Echo, na kateri bo potrebe po spremljanju energetske učinkovitosti predstavil generalni
direktor direktorata za energijo na ministrstvu za gospodarstvo Janez Kopač; ob 11.35 bo
okrogla miza z naslovom Pomen neodvisnega merjenja učinkovitosti ravnanja z energijo;
GZS, dvorana A, Dimičeva 13, LJUBLJANA ()11.00 novinarska konferenca Zveze
svobodnih sindikatov Slovenije na temo Ali so stroški dela v Sloveniji res previsoki?; Dom
sindikatov, sejna dvorana, Dalmatinova 4, LJUBLJANA (STA )12.00 novinarska konferenca
območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Murska Sobota, na kateri bodo predstavili
aktualne podatke o trgu dela; Center za informiranje in poklicno svetovanje OS Murska
Sobota, Slovenska ulica 37, MURSKA SOBOTA (STA)14.00 novinarska konferenca ob
ogledu projekta Kocerod - Koroški center za ravnanje z odpadki s strani predstavnikov
Evropske komisije; upravna stavba Javnega podjetja Kocerod, Mislinjska Dobrava 108a,
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU (STA )15.00 minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, ki opravlja tekoče posle, Dejan Židan si bo v Litiji ogledal Razvojno točko za
lokalno samoupravo, v Veliki Preski pa se bo udeležil predstavitve projekta Naselje
pasivnih hiš za poskusno aktivno bivanje v Srcu Slovenije; Center za razvoj Litija in Velika
Preska, LITIJA19.00 pred svetovnim dnevom turizma se bodo turistični ponudniki ter
predstavniki Mestne občine Ptuj srečali s predstavniki medijev; Hotel Mitra, Prešernova
ulica 6, PTUJPORTOROŽ - Nadaljevanje skupščine Casinoja Portorož.BEGUNJE - Seja
nadzornega sveta Elana, na kateri se bodo seznanili z rezultati izredne revizije (ob 14.
uri).LJUBLJANA - Na ljubljanskem okrožnem sodišču začetek sojenja Boštjanu Šobi (ob 9.
uri).DRUŽBA6.30 na maratonsko plavanje za varno hišo Nova se bo znova podal
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Aleksander Kamenik, ki bo preplaval 90 kilometrov ob slovenski obali; pri gostilni Ribič,
Seča 143, PIRAN9.00 dogodek v okviru evropskega dneva jezikov, ki ga organizira
Univerza na Primorskem v sodelovanju z Mestno občino Koper, na njem pa bodo na izvirne
načine v več jezikih predstavili zgodovino Kopra; mestno jedro, KOPER9.30 predaja novih
odsevnih brezrokavnikov vrtcu Trebnje, ki jih bo v okviru projekta Goodyear ambasador
varnosti podelila družba Goodyear Dunlop Sava Tires; Vulco servis Boštjan Vovk,
Obrtniška 4, TREBNJE10.00 tradicionalna Jezikovna tržnica ob evropskem dnevu jezikov,
na kateri se bo na stojnicah predstavila večina uradnih jezikov držav članic EU; ob 14. uri
bodo v Slovenskem šolskem muzeju podelili evropsko jezikovno priznanje 2011 v
organizaciji ministrstva za šolstvo in šport ter centra Cmepius; ploščad pred Maximarketom,
Trg republike 1, LJUBLJANA ()11.00 novinarska konferenca Zavoda za turizem in šport
Radenci, na kateri bodo predstavili program dogodkov na temo Jesen 2011 v Radencih;
Vinska klet podjetja Kapela, Paričjak 22, RADENCI11.00 novinarska konferenca ob 140.
obletnici ustanovitve Turističnega društva Celje; Neckermannov salon, Kvartirna hiša,
Gosposka ulica 3, CELJE11.30 seminar za predstavnike medijev na temo vloge medijev pri
komuniciranju razsežnosti podnebnih sprememb ter medsebojne povezanosti reševanja
podnebnih in razvojnih izzivov, ki ga organizirata Društvo Focus ter Sloga Platforma;
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Novi trg 2, LJUBLJANA12.00 novinarska konferenca
Univerze v Mariboru pred začetkom novega študijskega leta; sedež univerze, spominska
soba Leona Štuklja, Slomškov trg 15, MARIBOR12.00 novinarska konferenca Zavoda za
zdravstveno varstvo Kranj v sodelovanju z Občino Železniki ter Občino Preddvor, na kateri
bodo predstavili program Živimo zdravo, ki bo v jesenskem in zimskem času potekal v
omenjenih občinah; Občina Železniki, sejna soba, Češnjica 48, ŽELEZNIKI12.00
novinarska konferenca pred odprtjem nove športne dvorane Stopiče, ki bo 30. septembra;
sledil bo ogled dvorane; mala telovadnica športne dvorane Stopiče, NOVO MESTO13.00
predsednik republike Danilo Türk bo priredil sprejem za zlate maturante, ki so na maturi
dosegli vse možne točke; Grad Brdo, veliki salon, Predoslje 39, BRDO PRI KRANJU
(fototermin) ()13.00 osrednji dogodek ob svetovnem dnevu kontracepcije v organizaciji
družbe Bayer, ki se ga bo udeležil tudi minister za šolstvo in šport, ki opravlja tekoče posle,
Igor Lukšič; Kongresni trg, LJUBLJANA13.00 seja mestnega sveta Mestne občine Ptuj, na
kateri bodo med drugim obravnavali predlog odloka o sofinanciranju Evropskega
košarkarskega prvenstva 2013; Mestna hiša Ptuj, sejna soba, Mestni trg 1, PTUJ16.00
prostovoljna akcija Pomagajmo žabicam čez cesto, ki jo organizira krajevna skupnost
Črneče v sodelovanju z Direkcijo RS za ceste, OŠ Dravograd ter prostovoljci lokalne
skupnosti Črneče; na koncu naselja Črneče, DRAVOGRAD19.00 predavanje Carlosa
Hoevela s Katoliške univerze iz Buenos Airesa, ki bo govoril o krizi akademske industrije ter
o poslovni etiki v soočenju z ekonomsko požrešnostjo; Galerija Družina, Krekov trg 1,
LJUBLJANALJUBLJANA/MARIBOR - Na obisku na ministrstvu za obrambo in v Slovenski
vojski bo poveljnik ter dekan Nato Defence Collegea (NDC) iz Rima generalpodpolkovnik
Arne Bard Dalhaug. Na ministrstvu za obrambo ga bosta sprejela ministrica za obrambo, ki
opravlja tekoče posle, Ljubica Jelušič in namestnik načelnika Generalštaba Slovenske
vojske kontraadmiral Renato Petrič. (še 27.)KULTURA11.00 predstavitev novih knjig
Celjske Mohorjeve družbe: Hoja za Kristusom (Tomaž Kempčan), Katoliška cerkev in
varstvo manjšin (Branko Brezovnik), Strmenje nad evharistijo (Cesare Giraudo); Celjska
Mohorjeva družba, Nazorjeva 1, LJUBLJANA (STA)11.00 novinarska konferenca 17.
Mednarodnega festivala sodobnih umetnosti - Mesto žensk; Klub Cankarjevega doma,
Prešernova cesta 10, LJUBLJANA (STA )11.00 novinarska konferenca festivala Štrudlfest
(do 2.10.); Avla dvorane prve slovenske vlade, Trg prve slovenske vlade 1,
AJDOVŠČINA18.00 s predavanjem direktorja muzeja Louvre-Lens Xavierja Dectota
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začetek ciklusa predavanj z naslovom Sodobni pristopi v francoskih muzejih, ki ga
organizira Francoski inštitut v Sloveniji v sodelovanju z Narodno galerijo, Slovenskim
etnografskim muzejem in Moderno galerijo; ob 18. uri, Narodna galerija, Puharjeva 9,
LJUBLJANAMEDNARODNA DEJAVNOSTBRUSELJ - Zasedanje Sveta za zunanje
zadeve v sestavi trgovinskih ministrov, ki se ga bo iz Slovenije udeležil slovenski
predstavnik pri EU Rado Genorio.VROCLAV - Minister za delo, družino in socialne zadeve,
ki opravlja tekoče posle, Ivan Svetlik se bo udeležil konference z naslovom Inovativni odzivi
na socialne učinke krize.SKOPJE - Načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor
Alojz Šteiner bo na delovnem obisku pri načelniku Generalštaba oboroženih sil Republike
Makedonije. V okviru obiska si bo ogledal vajo brigade zračne obrambe in letalstva
Slovenske vojske Challenge 2011. (še 27.)NEW YORK - Zasedanje Generalne skupščine
Združenih narodov, ki se ga iz Slovenije udeležuje minister za zunanje zadeve, ki opravlja
tekoče posle, Samuel Žbogar.(do 27.) (STA)PROGRAM MINISTRA ZA ZUNANJE
ZADEVE, KI OPRAVLJA TEKOČE POSLE, SAMUELA ŽBOGARJA NA ZASEDANJU
GENERALNE SKUPŠČINE ZN (ure dogodkov so navedene po lokalnem času, t.j.
srednjeevropski poletni čas + 6 ur)8.00 ministrski delovni zajtrk 3G, ki se ga bodo udeležili
tudi PGA ter predstavniki Trojke G-20 (Južna Koreja, Francija in Mehika); stalno
predstavništvo Singapurja, 231 East 51 Street; NEW YORK11.30 dvostranska srečanja;
NEW YORKtelefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152telefaks: 01/ 43 42 970e-mail:
desk@sta.simnenje/pripombe o servisu STA: e-mail:
pripomba@sta.siDEŽURNI:notranjepolitično uredništvo:dopoldne Polona Šega, popoldne
Anja Gorenctel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.sigospodarsko
uredništvo:dopoldne Urška Kristan, popoldne Karmen Kleidermantel. št.: 01/ 24 10 140, email: gospodarstvo@sta.sizunanjepolitično uredništvo:dopoldne Sergeja Kotnik Zavrl,
popoldne Jure Kostel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.sikulturno uredništvo: Alenka
Vesenjaktel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.sivečerni dežurni urednik (od 17. do 23.
ure): Aleš Kocjan
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www.primorska.info
Naslov: Aleksander bo znova plaval za Varno Hišo Nova
Datum: 25.09.2011

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://primorska.info/novice/14330/aleksander_bo_znova_plaval_za_varno_hiso_nova

V ponedeljek, 26. septembra 2011, se bo na Maratonsko plavanje za Varno hišo Nova
znova podal Mariborčan Aleksander Kamenik. Kot je nameraval že v začetku septembra,
bo Aleksander brez postanka preplaval okoli 90 kilometrsko pot ob slovenski obali, od
Sečovelj do Debelega rtiča in nazaj. Svoj podvig bo začel v ponedeljek, 26. septembra
2011. V vodo bo skočil ob 6.30 uri zjutraj pri gostilni Ribič (Seča 143). Plaval bo vse do
Debelega rtiča in še približno 100 metrov preko slovensko-italijanske meje, se nato obrnil
ter se po isti poti vračal nazaj proti Sečovljam. Ves čas pa ga bo spremljal čoln z ekipo, ki
ga bo oskrbovala s tekočino in hrano. Del poti bo z njim plaval tudi Goran Klasan iz
Maribora. Čaka ga približno 90 kilometrov plavanja (odvisno od morskih tokov), v vodi pa
bo brez postanka od 30 do 33 ur, seveda odvisno od pogojev. Na cilju v Sečovljah ga lahko
pričakujemo v torek, 27. septembra 2011, predvidoma okoli 15. ure. Namen projekta
'Maratonsko plavanje za Varno hišo Nova' ni podiranje rekordov, temveč predstavitev in
promocija Združenja varnih hiš 'Nova' Slovenije, katerega predsednik je Aleksander. Ob
športu se z dušo in srcem namreč posveča tudi tej dejavnosti, saj je v današnjem času
vedno več ljudi, ki zaradi nasilja potrebujejo pomoč. Varna hiša Nova je neprofitno društvo,
ki na območju Slovenije deluje na osmih lokacijah, namen društva pa je nuditi pomoč in
oporo ženskam, moškim in otrokom, ki so žrtve družinskega in kakršnegakoli drugega
nasilja.
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www.radiohit.si
Naslov: Dobrodelno plavanje - drugič
Datum: 26.09.2011

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.radiohit.si/dobrodelno-plavanje-drugic

Aleksander Kamenik je davi za Varno hišo Nova vnovič skočil v morje in se podal na 90kilometrsko pot ob slovenski obali. Kot so sporočili, se počuti odlično in tudi dobro
napreduje. Naklonjena sta mu tudi lepo vreme in mirno morje. Aleksander Kamenik je davi
za Varno hišo Nova vnovič skočil v morje in se podal na 90-kilometrsko pot ob slovenski
obali. Kot so sporočili, se počuti odlično in tudi dobro napreduje. Naklonjena sta mu tudi
lepo vreme in mirno morje. Mariborčan plava v namen neprofitnega društva Varna hiša
Nova, ki na območju Slovenije deluje na osmih lokacijah: štiri lokacije so v Mariboru ter po
ena v Ljubljani, Celju, Novi Gorici in Murski Soboti. Namen društva pa je nuditi pomoč in
oporo ženskam, moškim in otrokom, ki so žrtve družinskega in kakršnegakoli drugačnega
nasilja. V vodi bo Kamenik brez postanka od 30 do 33 ur, odvisno od pogojev, na cilj v
Sečovljah pa bo predvidoma prispel jutri okoli 15. ure. Kot je znano, je Mariborčan razdaljo
poskušal preplavati že v začetku meseca, a takrat ni imel dovoljenja za prečkanje izolske
marine
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www.primorski.eu
Naslov: V vodi 33 ur
Datum: 26.09.2011

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.primorski.eu/stories/Alpe-Jadran/191561_v_vodi_33_ur/

Podvig ob slovenski obali Mariborčan Aleksander Kamenik je danes zjutraj začel plavalni
maraton ob slovenski obali. Brez postanka namerava preplavati okoli 90 kilometrsko pot od
Sečovelj do Debelega rtiča in nazaj. V vodo je skočil ob 8. uri zjutraj. Vreme mu je več kot
naklonjeno, morje je mirno. Počuti se odlično in napreduje brez težav. V vodi bo brez
postanka od 30 do 33 ur, seveda odvisno od pogojev. Na cilju v Sečovljah ga pričakujejo v
torek, 27. septembra 2011 v popoldanskih urah.
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www.primorske.si
Naslov: Mariborčan bo brez postanka preplaval slovensko obalo
Datum: 26.09.2011

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.primorske.si/Zanimivosti/Mariborcan--bo-brez-postanka-preplaval-slovensko-o.aspx

Danes se je na maratonsko plavanje za varno hišo Nova podal Mariborčan Aleksander
Kamenik, ki namerava brez postanka preplavati približno 90-kilometrsko pot od Sečovelj do
Debelega rtiča in nazaj. PRIMORSKA> V vodo je skočil ob 8. uri zjutraj. Vreme mu je več
kot naklonjeno, morje je mirno, zato Aleksander napreduje po načrtih. Plaval bo brez
postanka od 30 do 33 ur, odvisno od pogojev. Na cilj v Sečovljah naj bi priplaval jutri
popoldne.NR
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www.24ur.com
Naslov: Mu bo tokrat le uspelo?
Datum: 26.09.2011

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:

Avtor: /

Rubrika, Oddaja:

http://24ur.com/novice/slovenija/mu-bo-tokrat-le-uspelo.html

Aleksander Kamenik je zgodaj zjutraj skočil v slovensko morje in tako začel svoj maratonski
podvig. 90-kilometrsko pot ob naši obali je Mariborčan skušal preplavati že v začetku
meseca, a takrat ni imel dovoljenja za prečkanje izolske marine. Aleksander Kamenik
Mariborčan Aleksander Kamenik se je vnovič podal na maratonsko plavanje za Varno hišo
Nova. Kot je nameraval že v začetku septembra, bo brez postanka preplaval okoli 90
kilometrsko pot ob slovenski obali.V vodo je skočil ob 6.30 v Sečovljah, plaval pa bo vse do
Debelega rtiča in še približno 100 metrov preko slovensko-italijanske meje. Nato se bo
obrnil in se po isti poti vračal nazaj proti Sečovljam. Ves čas ga bo spremljal čoln z ekipo, ki
ga bo oskrbovala s tekočino in hrano. Del poti bo z njim plaval tudi Goran Klasan iz
Maribora.V vodi bo Kamenik brez postanka od 30 do 33 ur, odvisno od pogojev, na cilj v
Sečovljah pa bo predvidoma prispel jutri, okoli 15. ure.Takšen je Kamenikov načrt, a
plavalec se je že naučil, da ni nujno, da se njegov načrt tudi uresniči. V začetku septembra
je tako kot danes že zgodaj zjutraj skočil v vodo in začel z maratonskim podvigom, ki pa se
je klavrno končal, saj Kamenik ni imel dovoljenja za prečkanje izolske marine.
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TV Koper
Naslov: 42-letni Mariborčan dvakrat preplaval slovensko morje
Datum: 27.09.2011

Stran, Termin: 18:40:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 1.12
Rubrika, Oddaja: Primorska kronika

SABINA FRANCEK: Nekateri prisegajo na izvirnost, drugi na slavo spet tretji pa na
dobiček. 42-letni Mariborčan Aleksander Kamenik na nič od tega. Vsaj tako pravi. V naporni
morski podvig ga je pognala dobrodelnost. V enem dnevu je vrez počitka dvakrat preplaval
slovensko morje. Kamenik se je plavanja od Seče do Lazareta in nazaj lotil včeraj zjutraj in
danes po 28tih urah takole priplaval na cilj. Z maratonskim 90 km dolgim neprekinjenim
plavanjem je, čeprav se nikoli ni aktivno ukvarjal s plavalnim športom želel opozoriti na
pomen varnih hiš za otroke, ženske in moške. Sam je namreč tudi predsednik Združenja
varnih hiš Nova.
NOVINAR: Lahko bi hodili, lahko bi tekli, lahko bi skakali. Zakaj ravno plavanje?
ALEKSANDER KAMENIK (predsednik Združenja varnih hiš): Sem šel palvat za hec, pa
sem preplaval 15 kilometrov. Pa sem mislil 'madona, moji kolegi pa niso'. Bo pa plaval malo
več. Samo za to potrebuješ več treninga, kot sem ga jaz naredil.
NOVINAR: Nekak v stilu Foresta Gumpa?
ALEKSANDER KAMENIK (predsednik Združenja varnih hiš): Tako. Podobno. Ampak toje
bilo pa hudo zdaj. To je bilo pa zdaj res hudo.
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POP TV
Naslov: Aleksander Kamenik uspešno preplaval Piranski zaliv
Datum: 27.09.2011

Stran, Termin: 23:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Iztok Presl

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 2.4
Rubrika, Oddaja: 24 UR Zvečer

Mariborčan Aleksander Kamenik je po neuspešnem poskusu v začetku meseca zdaj le
uspešno preplaval Piranski zaliv in okoli poldneva prispel na cilj. Za ta devetdeset
kilometrski plavalski podvig, plaval je v obe smeri, se je odločil z dobrim namenom zbrati
denar za Varno hišo v Mariboru in Azil za živali v Puconcih.
IZTOK PRESL: Varna hiša Nova je neprofitno društvo, ki na osmih lokacijah v državi nudi
pomoč in oporo žrtvam družinskega oziroma kakršnegakoli nasilja, ker je tega precej več
kot si običajno predstavljamo, denarja za humanitarne naloge pa je vse manj, se je
Aleksander Kamenik včeraj zjutraj vrgel v vodo v Seči, odplaval do italijanske meje pri
Debelem rtiču in po osemindvajsetih urah spet v Seči zlezel iz morja.
ALEKSANDER KAMENIK (predsednik Združenja varnih hiš Slovenije): Zeblo me je kot psa,
jokal sem se kaj naj naredim. Do doma sem štirideset kilometrov, mene pa zebe. Tako sem
se tresel, nisem mogel plavat hitreje. Ko sem zmanjšal hitrost sem se začel tresti. Ko sem
pojačal sem se grel, je šlo, potem pa sem energijo trošil.
IZTOK PRESL: Zakaj?
ALEKSANDER KAMENIK (predsednik Združenja varnih hiš Slovenije): Ker imam varno
hišo in želim reklamo narediti.
IZTOK PRESL: Boste še kdaj komu verjeli, ki bo rekel, da ima Slovenija malo morja, pa
kratko obalo.
ALEKSANDER KAMENIK (predsednik Združenja varnih hiš Slovenije): Ne, to je veliko
morje.
IZTOK PRESL: Po na čelu česar ni na televiziji ne obstaja, si je tako Kamenik prislužil
pozornost, ki bi jo država, po ustavi, zakonu in predpisih morala namenjati samemu
problemu nasilja, da o žrtvah in krivcih ne govorimo, s se ta ukvarja z visoko politiko. In
najhujše človeške težave prepušča volonterjem odvisno od prostovoljnih prispevkov.
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Primorske novice
Naslov: Plavanje za žrtve nasilja
Datum: 27.09.2011

Stran, Termin: 8

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: NIVES KREBELJ

Stran 38

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 199.97
Rubrika, Oddaja: Primorska
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Primorske novice
Naslov: Maratonsko plavanje za pomoč združenju
Datum: 27.09.2011

Stran, Termin: 8

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: CM

Stran 39

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 110.76
Rubrika, Oddaja: Primorska
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Primorski dnevnik
Naslov: Maratonsko plavanje ob slovenski obali
Datum: 27.09.2011

Stran, Termin: 2

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Stran 40

Žanr: Vest
Površina, Trajanje: 90.34
Rubrika, Oddaja: Alpe - Jadran
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www.sta.si
Naslov: Na Obali dve maratonski plavanji v dobrodelne namene
Datum: 27.09.2011

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: kkl/pse

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1679239

Sečovlje, 27. septembra (STA) - Terapevt tradicionalne kitajske tuina masaže Robert
Slapar je v nedeljo že preplaval 43 kilometrov slovenske obale, danes pa je na cilj prispel
tudi pobudnik in predsednik Združenja varnih hiš Nova Slovenije Aleksander Kamenik, ki je
slovensko obalo preplaval v obe smeri. Oba maratona sta bila tudi dobrodelno obarvana. V
ponedeljek se je na Maratonsko plavanje za Varno hišo Nova znova podal 42-letni
Mariborčan Aleksander Kamenik. Po prvem neuspelem poskusu mu je tokrat uspelo, saj je
brez postanka preplaval celotno slovensko obalo od Sečovelj do Debelega Rtiča in nazaj,
tako da je na cilj prispel danes ob 12. uri. V samo 28 urah je preplaval 93 kilometrov.
Kamenik je tako prvi Slovenec, ki mu je uspelo slovensko obalo preplavati v obe smeri, saj
se takšnega podviga do zdaj ni lotil še nihče.Kamenik je začel plavati v ponedeljek ob 8. uri
v zalivu v Seči. Ves čas ga je spremljal čoln s petčlansko ekipo, ki ga je oskrbovala s
tekočino in hrano. Temperatura vode je bila okoli 23 stopinj Celzija.Edina težava na poti naj
bi bil mraz, sploh ponoči, ko je temperatura padla na okoli 12 stopinj Celzija. Povprečna
hitrost plavanja je bila preko tri kilometre na uro.'Nisem pričakoval, da bo podvig tako
naporen, a vesel sem, da mi je uspelo. Do noči je bilo vse v redu, potem pa me je začelo
zebsti. Voljo mi je vlivala moja ekipa, ob poti pa so me spodbujali tudi številni ljudje,' je
dejal.Kot so sporočili iz agencije Mediaspeed, s projektom niso želeli podirati rekordov,
temveč predvsem predstaviti Združenja varnih hiš Nova Slovenije, saj je v današnjem času
vedno več ljudi, ki zaradi nasilja potrebujejo pomoč.Varna hiša Nova je neprofitno društvo,
ki na območju Slovenije deluje na osmih lokacijah. Namen društva je nuditi pomoč in oporo
ženskam, moškim in otrokom, ki so žrtve družinskega ali kakršnega koli drugega nasilja.V
letu 2008 so ustanovili še varno hišo za moške, ki kot edina tovrstna institucija v Sloveniji
nudi varno zatočišče pred različnimi oblikami družinskega, sorodstvenega ali partnerskega
nasilja tudi moškim.Delujejo na področju celotne Slovenije, varne hiše pa so nahajajo na
skritih lokacijah, kjer sta varnost in diskretnost zagotovljeni. Odprli pa so tudi azil za
konje.Pred Kamenikom je 43 kilometrov slovenske obale preplaval 50-letni Slapar. Plavati
je začel v nedeljo ob treh zjutraj v sečoveljskih solinah, plaval je ob obali do svetilnika v
Izoli, čez koprski zaliv do italijanske meje ter nazaj. Skupaj je plaval približno 14,5 ure.'Če
ima človek sposobnost in željo maratonskega plavanja, je normalno in človeško, da želi
postaviti tudi kakšen rekord. Vendar sem sam iskreno želel to nekomu nameniti. Gre za
skupino otrok, ki se bo naučila plavati, in dečku z avtizmom, za katerega smo še posebej
zbirali sredstva,' je za STA povedal Slapar, ki je tudi prvi petdesetletnik, ki je preplaval
slovensko obalo in dvakrat koprski zaliv.V nedeljo je sočasno z njegovim maratonskim
podvigom v Žusterni potekal tudi plavalni maraton za veterane in rekreativce vseh starosti,
na katerem so zbirali sredstva za otroke iz socialno šibkejših družin in za dečka z
avtizmom.
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www.slovenskenovice.si
Naslov: Kamenik je prvi preplaval slovensko obalo v obe smeri
Datum: 27.09.2011

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Avtor: M. U.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/kamenik-je-prvi-preplaval-slovensko-obalo-v-obe-smeri.html

Maratonsko plavanje za promocijo varnih hiš Varna hiša Nova
To je neprofitno društvo, ki na območju Slovenije deluje na osmih lokacijah, njegov namen
pa je nuditi pomoč in oporo ženskam, moškim in otrokom, ki so žrtve družinskega in
kakršnega koli drugega nasilja.

LJUBLJANA - Aleksander Kamenik je opoldan uspešno zaključil svoj podvig in preplaval
93-kilometrsko pot ob slovenski obali, od Sečovelj do Debelega rtiča in nazaj. Kamenik se
lahko pohvali, da to do zdaj ni uspelo še nikomur.Plaval je za Varno hišo Nova znova Na
maratonsko plavanje za Varno hišo Nova znova se je 42-letni Mariborčan podal v
ponedeljek. Brez postanka je preplaval celotno slovensko obalo in je tako prvi Slovenec, ki
mu je uspelo slovensko obalo preplavati v obe smeri, saj se takega podviga do zdaj ni lotil
še nihče.
V vodi kar 28 ur
Ves čas ga je spremljal čoln s petčlansko ekipo, ki ga je oskrbovala s tekočino in hrano. Po
93 kilometrih neprestanega plavanja - v vodi je bil 28 ur - je bil ob prihodu v cilj Aleksander
kljub utrujenosti zadovoljen: 'Nisem pričakoval, da bo podvig tako naporen, a vesel sem, da
mi je uspelo. Do noči je bilo vse vredu, potem pa me je začelo zebsti. Predvsem mraz me je
izmučil, a pred očmi sem imel svoj cilj, predstavitev Varnih hiš Nova znova. Voljo mi je
vlivala moja ekipa, ob poti pa so me vzpodbujali tudi številni ljudje. Družbo sem imel tudi v
vodi, naštel sem natanko 26 rib, nad nami pa je letal tudi kormoran! Vem, da kaj takega ni
uspelo še nobenemu Slovencu, zato upam, da sem s tem podvigom še posebej opozoril na
dejavnost Varnih hiš Nova.'
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www.primorski.eu
Naslov: 93 km v 28 urah
Datum: 27.09.2011

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.primorski.eu/stories/Alpe-Jadran/191609_93_km_v_28_urah/

42-letni Mariborčan Aleksander Kamenik je brez postanka preplaval celotno slovensko
obalo od Sečovelj do Debelega Rtiča in nazaj V samo 28 urah je preplaval 93 kilometrov.
Kamenik je tako prvi Slovenec, ki mu je uspelo slovensko obalo preplavati v obe smeri, saj
se takšnega podviga do zdaj ni lotil še nihče. Kamenik je začel plavati v ponedeljek ob 8.
uri v zalivu v Seči. Ves čas ga je spremljal čoln s petčlansko ekipo, ki ga je oskrbovala s
tekočino in hrano. Temperatura vode je bila okoli 23 stopinj Celzija.Edina težava na poti naj
bi bil mraz, sploh ponoči, ko je temperatura padla na okoli 12 stopinj Celzija. Povprečna
hitrost plavanja je bila preko tri kilometre na uro.'Nisem pričakoval, da bo podvig tako
naporen, a vesel sem, da mi je uspelo. Do noči je bilo vse v redu, potem pa me je začelo
zebsti. Voljo mi je vlivala moja ekipa, ob poti pa so me spodbujali tudi številni ljudje,' je
dejal.Kot so sporočili iz agencije Mediaspeed, s projektom niso želeli podirati rekordov,
temveč predvsem predstaviti Združenja varnih hiš Nova Slovenije (Kamenik je prerdsednik
te organizacije), saj je v današnjem času vedno več ljudi, ki zaradi nasilja potrebujejo
pomoč.
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Ob manjši okrogli mizi na vhodu v pokriti del koprske tržnice je že nekaj mesecev opaziti
žensko, ki zbira prostovoljne prispevke. 'Za varno hišo,'piše na letakih. To bode v oči
mimoidoče, ki vedo, da se varne hiše, ki jih 'odpira' država, običajno ne financirajo na
takšen način. Zdenka Jamšek pojasnjuje, da zbira prispevke za neprofitno društvo oziroma
združenje varnih hiš Nova, ki pomaga ženskam, moškim in otrokom, žrtvam nasilja.
KOPER > 'Zbiram prostovoljne prispevke za združenje varnih hiš Nova Slovenije. Pri tem
nisem edina, prispevke zbiramo po vsej Sloveniji. Predvsem za varne hiše za ženske in
otroke, v Mariboru imamo varno hišo za moške, odprli smo tudi azil za konje in druge živali,'
pravi Zdenka Jamšek, prostovoljka, ki je na svojem mestu na koprski tržnici skoraj vsak
dan. 'Ljudje so kar radodarni, dajo, kolikor zmorejo. Nekateri prispevajo 50 centov, nekateri
tudi deset evrov. Vsak evro pride prav, saj je varne hiše treba opremiti in pomagati ljudem,
ki se vanje zatečejo, ' pohvali darovalce. Združenje varnih hiš Nova je neprofitno, preživlja
se izključno z donacijami in prostovoljnimi prispevki. Deluje na osmih lokacijah: štiri so v
Mariboru ter po ena v Ljubljani, Celju, Novi Gorici in Murski Soboti. Namen združenja je
nuditi pomoč in oporo ženskam, moškim in otrokom, ki so žrtve kakršnega koli nasilja, ne le
družinskega. Žrtve lahko bivajo v njegovih varnih hišah na skrivnih lokacijah, kjer imajo na
voljo podporo strokovnih svetovalk in osebno pomoč. Varne hiše se ne financirajo iz
državne blagajne, žrtve nasilja sprejemajo brez policijskega zapisnika in bolniškega lista,
varovancem po potrebi nudijo spremstvo v službo, vrtec ali šolo ter svetovanje in pomoč pri
odvajanju od drog in alkohola. Prvo varno hišo za moške, žrtve družinskega,
sorodstvenega ali partnerskega nasilja v Sloveniji je Združenje odprlo leta 2008. Odprli so
tudi azil za konje, ki jih lastniki nočejo ali ne morejo več imeti iz takšnih ali drugačnih
razlogov. Za konje uredijo zdravniški pregled, zdravljenje in prevoz. NIVES KREBELJ
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V ponedeljek, 27. septembra, se je na maratonsko plavanje za Varno hišo Nova znova
podal 42-letni Mariborčan Aleksander Kamenik. V drugem poskusu mu je le uspelo, saj je
brez postanka preplaval celotno slovensko obalo od Sečovelj do Debelega rtiča in nazaj.
KOPER, IZOLA, PIRAN>Aleksander Kamenik je 93-kilometrsko pot preplaval v 28 urah,
čeprav je sprva načrtoval, da za pot potreboval od 30 do 33 ur. Kamenik je tako prvi
Slovenec, ki mu je uspelo preplavati slovensko obalo v obe smeri, saj se takšnega podviga
do sedaj ni lotil še nihče.Aleksander Kamenik je pobudnik in predsednik Združenja varnih
hiš Nova Slovenije. Varna hiša Nova je neprofitno društvo, ki na območju Slovenije deluje
na osmih lokacijah: štiri lokacije so v Mariboru ter po ena v Ljubljani, Celju, Novi Gorici in
Murski Soboti. Namen društva je nuditi pomoč in oporo ženskam, moškim in otrokom, ki so
žrtve družinskega in kakršnegakoli drugačnega nasilja.En dober dan v vodiKamenik je svoj
podvig začel v ponedeljek ob 8. uri v zalivu pri gostilni Ribič v Seči. Ob obali je plaval vse
do Debelega rtiča in še nekaj metrov prek slovensko-italijanske meje, se nato obrnil in se
po isti poti vrnil nazaj v Sečovlje. Ves čas ga je spremljal čoln s petčlansko ekipo, ki ga je
oskrbovala s tekočino in hrano. Po 93 kilometrih neprestanega plavanja je v cilj prispel
danes ob 12. uri.Med plavanjem so mu bile večino časa naklonjene tako vremenske
razmere kot tudi razmere v morju, temperatura vode je bila približno 23 stopinj Celzija.
Edina težava na poti je bil le mraz, saj je ponoči temperatura padla na približno 12 stopinj
Celzija. Kamenik je plaval s povprečno hitrostjo več kot tri kilometre na uro.Zeblo ga jePo
prihodu v cilj je Kamenik povedal: 'Nisem pričakoval, da bo podvig tako naporen, a vesel
sem, da mi je uspelo! Do noči je bilo vse v redu, potem pa me je začelo zebsti. Predvsem
mraz me je izmučil, a pred očmi sem imel svoj cilj, predstavitev Varnih hiš Nova, voljo mi je
vlivala moja ekipa, ob poti pa so me vzpodbujali tudi številni ljudje.' Kamenik je med
plavanjem naštel tudi 26 rib, nad ekipo pa je letal tudi kormoran. NR
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Seča - Prvi poskus Aleksandra Kamenika, da preplavi 90 kilometrsko pot ob slovenski
obali, se je ponesrečil zgolj zaradi formalnih organizacijskih zapletov. Ko nam je Kamenik
po na silo prekinjenem 8 urnem plavanju 5. septembra dejal, da so ga iz morja povabili
pomorski inšpektorji, vendar se sam čuti še polnega moči in se je šele ogrel ter se bo na
pot vrnil čez nekaj tednov, smo stežka verjeli, da bo podvig uspel. Kameniku pa je vendarle
uspelo in je skepso številnih razblinil z vrhunskim športnim dosežkom, ki bo stežka
ponovljen. Preplaval je namreč celotni obalni del med Sečo in Debelim Rtičem, pravzaprav
še nekaj sto metrov več, do italijanskih Milj, in nazaj. Kamenik naj je ob prihodu v Sečo, kjer
se je iz vode izvlekel z zadnjimi atomi moči dejal, da ni šlo za golo podiranje rekordov,
temveč za promocijo dejavnosti združenja varnih hiš "Nova', ki mu sam predseduje.
"Namen podviga je bil plavanje za mir v družinah, kot predsednik združenja varnih hiš vem,
kaj se dogaja, ko se družine več ne razumejo in bi želel, da se ljudje čim manj kregajo in da
se preneha nasilje nad otroki in živali, ki si sami ne znajo pomagati,' je podvig opisal
Kamenik. Na 28-urno plavanje brez pristanka je 42-letni Kamenik pripravljal že od prejšnje
zime, ko je vadil v bazenu, na mariborskem otoku ter v Šoderjami pri Ljutomeru, kjer je
plaval po 8 ur dnevno. Skrivnosti v prehrani Kamenik nima, saj se je med dolgotrajnim
plavanjem regeneriral z energetskimi napitki, čokoladicami in zlasti domačo slanino. Kljub
vsemu pa je Kamenik na cilj preplaval brez moči, premražen in s številnimi ranami, ki so
nastale zaradi trenja plavalne obleke s telesom. S prvimi izjavami, ki jih je lahko spregovoril
šele po nekaj minutah, je Kamenik dejal, da takega plavanja ne priporoča nikomur, hkrati
pa je ugotovil, da slovensko morje vendar ni tako majhno, kot se lahko zdi na prvi
pogled.FotogalerijaFoto: Kamenik premagal inšpektorje in preplaval 90 kilometrov
slovenske obale
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Mariborčan Aleksander Kamenik, ki želi dvakrat preplavati celo slovensko obalo, kar naj bi
znašalo okoli 90 kilometrov, bo okoli poldneva prispel na cilj v Sečo. Mariborčan
Aleksander Kamenik, ki želi dvakrat preplavati celo slovensko obalo, kar naj bi znašalo
okoli 90 kilometrov, bo okoli poldneva prispel na cilj v Sečo.
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